
Verkiezingsreglement  verkiezingen oudergeleding MR juni 2020 
 
 
Artikel 1 omvang en samenstelling van de MR 
Onze MR bestaat uit drie leden namens de ouders en drie personeelsleden.  
 
Artikel 2 Onverenigbaarheden  
1. Personen die deel uitmaken van het bevoegd gezag kunnen geen zitting nemen in de 
medezeggenschapsraad.  
2. Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te treden in besprekingen 
met de medezeggenschapsraad kan niet tevens lid zijn van de medezeggenschapsraad 
 
 Artikel 3 Zittingsduur  
1. Een lid van de medezeggenschapsraad heeft zitting voor een periode van 3 jaar.  
2. Een lid van de medezeggenschapsraad treedt na zijn zittingsperiode af en is terstond herkiesbaar.  
3. Wanneer een lid voor het einde van de zittingstermijn aftreedt, wordt dit lid vervangen door 
degene, die op de eerstvolgende niet-verkozen plaats is geëindigd. Deze kandidaat vult de 
resterende tijd van zijn voorganger op tot de zittingsperiode is afgelopen zijn. Indien er bij het 
aftreden van een MR-lid geen ‘reserve’ kandidaten zijn, worden er tussentijdse verkiezingen 
georganiseerd. 
4. Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad:  
a. door overlijden;  
b. door opzegging door het lid  
c. zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de geleding waaruit en waardoor hij is gekozen;  
d. door ondercuratelestelling.  
 
Artikel 4 Organisatie verkiezingen 
De leiding van de verkiezing van de leden van de medezeggenschapsraad berust bij de 
medezeggenschapsraad. De organisatie wordt opdragen aan een verkiezingscommissie. De 
medezeggenschapsraad bepaalt de samenstelling, werkwijze, en de bevoegdheden van de 
verkiezingscommissie alsmede de wijze waarop over bezwaren inzake besluiten van de 
verkiezingscommissie wordt beslist.  
 
Artikel 5 Datum verkiezingen  
1. De medezeggenschapsraad bepaalt de datum van de verkiezing, alsmede de tijdstippen van 
aanvang en einde van de stemming.  
2. De medezeggenschapsraad stelt het bevoegd gezag, de ouders en het personeel in kennis van de 
in het eerste lid genoemde tijdstippen.  
 
Artikel 6 Verkiesbare en kiesgerechtigde personen  
1. Verkiesbaar voor de oudergeleding zijn alle ouders van een kind of kinderen die onderwijs volgen 
op onze school.  
Kiesgerechtigd zijn alle ouders met een kind/kinderen op onze school. Bij de verkiezingen hebben alle 
ouders individueel 1 stem, ongeacht het aantal kinderen op school.   
2. De personeelsgeleding wordt door en uit het midden van alle personeelsleden gekozen. Hierbij 
geldt dat niet alleen docenten verkiesbaar zijn, maar ook het ondersteunend personeel (zoals 
conciërges). Ook de vorm van het dienstverband op school (vast of tijdelijk) heeft geen invloed op 
het wel of niet verkiesbaar zijn. De enige uitzondering hierop zijn de personeelsleden die minder dan 
6 maanden in dienst zijn; zij hebben geen kiesrecht. 
 
 



Artikel 7 Bekendmaking verkiesbare en kiesgerechtigde personen  
De MR doet minimaal 4 weken voor de datum van de verkiezingen een oproep per mail aan alle 
ouders. Zij worden 2 weken in de gelegenheid gesteld zich gemotiveerd als kandidaat te melden via 
een e-mail aan de zittende Medezeggenschapsraad  
De medezeggenschapsraad stelt 1-2 weken voor de verkiezingen een lijst vast van de definitieve 
kandidaten. 
Deze lijst wordt aan alle kiesgerechtigde ouders en het personeel bekend gemaakt onder vermelding 
van de mogelijkheid te stemmen, alsmede van de daarvoor vastgestelde termijn.  
 
 
Artikel 8 Onvoldoende kandidaten  
1. Indien uit de ouders en het personeel niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de 
medezeggenschapsraad voor die geleding zijn, vindt voor die geleding geen verkiezing plaats en 
worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.  
2. De medezeggenschapsraad stelt het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten 
daarvan tijdig vóór de verkiezingsdatum in kennis.  
 
 
Artikel 9 Verkiezing  
De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming. Stembiljetten worden genummerd en 
2 stembiljetten worden meegegeven aan het oudste kind op school, van elk gezin. Deze kunnen 
tijdens de verkiezingen worden gedeponeerd in een afgesloten stembus  in de school. Wanneer 
coronamaatregelen de toegang tot de school voor ouders belemmeren, worden een of meer 
stembussen buiten de school geplaatst.  
 
Artikel 10 Stemming 
1. Een kiesgerechtigde brengt ten hoogste evenveel stemmen uit als er zetels voor zijn geleding in de 
medezeggenschapsraad zijn. Op een kandidaat kan slechts één stem worden uitgebracht.  
2. Een kiesgerechtigde kan bij schriftelijke volmacht met overgave van zijn stembiljet een ander, die 
tot dezelfde geleding behoort, zijn stem laten uitbrengen. Een kiesgerechtigde kan voor ten hoogste 
één andere kiesgerechtigde bij volmacht een stem uitbrengen.  
 
Artikel 11 Uitslag verkiezingen  
1. Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich hebben 
verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetel meer kandidaten zijn, die een gelijk aantal 
stemmen op zich verenigd hebben, beslist tussen hen het lot.  
2. De uitslag van de verkiezingen wordt door de medezeggenschapsraad vastgesteld en schriftelijk 
bekendgemaakt aan het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten 
 
 


